
Referat fra NKK`s kompetansegruppe lydighet 
Nr. 7/22 07.09.2022 Sted: Teams møte 

Tilstede: Stein O. Nergaard, Michelle Foldnes, Terje Haugen, Bjørn Ivar Svendsen, Anne 
Østlid  
 

SAK 43/22 – Nye uttaksregler 
Bjørn Ivar renskriver nye uttaksregler også legges det ut snarest. Også forslag til 
poenggradering vil komme da. 
 
SAK 44/22 – Referat fra dommerkonferanse - publisering 
KG vil nok en gang påminne NKK om at dommerreferat skal publiseres snarest. Samt øvrige 
saker KG vet må publiseres. Dersom man ikke opplever respons fra aktivitetsavdelingen ser 
KG seg nødt til å sende sak til hovedstyret. 
 
SAK 45/22 – Reorganisering av KG 
Bjørn Ivar – FCI-representant og NKU representant. 
Terje Haugen - Konkurranseleder ansvarlig ut året 
Anne Østlid – Landslagskontakt 
 
SAK 46/22 – Forslag om å få en representant fra konkurranselederne i KG 
Må evt. sende inn forslag til endring i mandatet. Forslaget blir da at KG settes sammen med 
følgende: 
3 dommere inkludert FCI rep. 
2 Instruktører  
1 En utøver rep  
1 konkurranseleder 
 
SAK 47/22 – Ny landslagsleder 
Lise Brandtzæg har takket ja til jobben som ny landslagsleder. 

SAK 48/22 – NM og CACIOB 2023 
KG legger ut påminnelse om at søknadsfrist for NM og CACIOB 2023 er 15. september. 
 
SAK 49/22 – NoM 2022 
KG har ikke hørt noe mer fra NKK.  

SAK 50/22 – Eventuelt 
Fått inn dommersøknad. Martha Aase. Det er gjennomført intervju med henne i midten av 
august. Enighet om å ta henne opp som dommerelev. KG sender innstilling til SHK om det. 

SAK 51/22 – Innkomne saker 

51.1 Mail fra tidligere KG-medlem vedr. endringer i regelverk 
Endringen gjelder kun det internasjonale regelverket dvs. på internasjonale konkurranser. 
Gjelder ikke det norske regelverket. Vil legge det ut som informasjon på KG-LP informerer.  



51.2 Mail fra KG-medlem vedr. championatregler 
Saken ligger i NKU, de nordiske LP rep støtter det norske forslaget 

51.3 Mail fra NKK Nordland vedr. Disp fra krav om hjelpeinstruktør 
KG foreslår at dispensasjon for krav om 20 timer hjelpeinstruktør innen 6 måneder etter 
avholdt eksamen blir innvilget, grunnet at det er mangel på instruktører i regionen.  

 


